
R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind introducerea în domeniul public al judeţului Prahova şi delegarea de gestiune, 

prin concesiune, către Societatea Comercială Hidro Prahova S. A. a obiectivului de 

investiţii „Sistem microzonal de alimentare cu apă a comunelor Cerașu, Drajna, Bătrâni, 

Starchiojd și Posești, judeţul Prahova” 

 

    Având în vedere: 

         - Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, preşedinte al Consiliului 

Judeţean Prahova şi Raportul Direcţiei Generală Tehnică și Patrimoniu nr. 14418/21.07.2017, 

prin care se propune introducerea în domeniul public al judeţului Prahova şi delegarea de 

gestiune, prin concesiune, către Societatea Comercială Hidro Prahova S. A. a obiectivului de 

investiţii „Sistem microzonal de alimentare cu apă a comunelor Cerașu, Drajna, Bătrâni, 

Starchiojd și Posești, judeţul Prahova”; 

         - Prevederile art. 8 alin.1 şi 2 din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de 

utilităţi publice republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

         - Prevederile Legii nr. 241/2006, privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

         În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 

locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

         Art. 1. Se aprobă introducerea în domeniul public al judeţului Prahova şi delegarea de 

gestiune, prin concesiune, către Societatea Comercială Hidro Prahova S. A. a obiectivului de 

investiţii „Sistem microzonal de alimentare cu apă a comunelor Cerașu, Drajna, Bătrâni, 

Starchiojd și Posești, judeţul Prahova”. 

         Art. 2. Bunurile care fac obiectul delegării de gestiune sunt prevăzute în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre, urmează regimul juridic al bunurilor de retur care fac 

obiectul Contractului de delegare de gestiune, prin concesiune, înregistrat la Asociaţia de 

dezvoltare intercomunitară ,,Parteneriatul pentru managementul apei-Prahova” sub nr. 

116/09.07.2009 și se vor preda operatorului S. C. Hidro Prahova S. A. pe bază de protocol, 

aprobat de Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.  

         Art. 3. Direcţia Generală Tehnică și Patrimoniu şi Societatea Comercială Hidro Prahova 

S. A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

         Art. 4. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 

   

P R E Ş E D I N T E, 

Bogdan Andrei Toader  

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                         p. SECRETAR, 

                                                                                                       Georgiana Alina Tincă 
Ploieşti, 22 aug 2017            

Nr.  139 



 

R O M Â N I A                                                                                                                                        ANEXĂ  LA  HOTĂRÂREA 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                                 Nr. _____ / _____________ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

BUNURILE DE RETUR CARE SE INTRODUC ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEŢULUI PRAHOVA ŞI FAC OBIECTUL DELEGĂRII 

DE GESTIUNE, PRIN CONCESIUNE, CĂTRE SOCIETATEA COMERCIALĂ HIDRO PRAHOVA S. A. 
 

Nr. 

Crt. 

 

DENUMIRE 

 

ELEMENTE DE IDENTIFICARE 

VALOARE 

Lei  

(inclusiv TVA) 

I SISTEM MICROZONAL DE ALIMENTARE 

CU APĂ POTABILĂ A COMUNELOR 

CERAȘU, DRAJNA, BĂTRÂNI, STARCHIOJD 

ȘI POSEȘTI, JUDEŢUL PRAHOVA 

Sistem de transport și înmagazinare apă potabilă din 

sursa ,,Baraj Măneciu”, edificat pe domeniul public în 

localitățile Măneciu, Cerașu, Drajna, Posești, Bătrâni și 

Starchiojd, judeţul Prahova. 

 

 

23.088.957,09 
I.01 Conductă aducțiune  Conductă transport apă de la Baraj Măneciu la Gospodăria de 

apă ,,SP1 Cerașu”, Gospodăria de apă ,,SP2 Slon”, Gospodăria 

de apă ,,Rezervor 300 mc Slon”, Gospodăria de apă ,,Rezervor 

500 mc Drajna de Sus”, Gospodăria de apă ,,Rezervor 300 mc 

Posești”, Gospodăria de apă ,,SP3 Bătrâni”, Gospodăria de apă 

,,Rezervor 750 mc Bătrâni” și Gospodăria de apă ,,Rezervor 300 

mc Starchiojd”     

 

 

 

 

 

 

16.477.357,10 

I.02 Gospodăria de apă ,,SP1 Cerașu” Situată în satul Cerașu, comuna Cerașu  626.754,02 

I.03 Gospodăria de apă ,,SP 2 Slon” Situată în satul Slon, comuna Cerașu  907.911,18 

I.04 Gospodăria de apă ,,Rezervor 300 mc Slon” Situată în satul Slon, comuna Cerașu 580.312,65 

I.05 Gospodăria de apă ,,Rezervor 500 mc Drajna de Sus” Situată în satul Drajna de Sus, comuna Drajna 709.900,81 

I.06 Gospodăria de apă ,,Rezervor 300 mc Posești” Situată în satul Nucșoara, comuna Posești 645.135,39 

I.07 Gospodăria de apă ,,SP 3 Bătrâni” Situată în satul Bătrâni, comuna Bătrâni 625.253,77 

I.08 Gospodăria de apă ,,Rezervor 750 mc Bătrâni” Situată în satul Poiana Mare, comuna Bătrâni 30.219,07 

I.09 Gospodăria de apă ,,Rezervor 300 mc Starchiojd” Situată în satul Zmeuret, comuna Starchiojd 672.113,65 

I.10 Gospodăria de apă ,,Rezervor 500 mc Drajna de Jos” Situată în satul Drajna de Jos, comuna Drajna 767.072,65 

I.11 Instalație automatizare Dispecere  ,,SCADA” amplaste în gospodăriile de apă, conectate 

la dispecerul central amplasat în satul Cerașu, comuna Cerașu 

 

528.706,89 

I.12 Amenajări pentru protecția mediului (Împrejmuiri) Împrejmuiri și porți metalice la gospodăriile de apă  518.219,91 

 



R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

          Obiectivul de investiţii „Sistem microzonal de alimentare cu apă a comunelor 

Cerașu, Drajna, Bătrâni, Starchiojd și Posești, judeţul Prahova” a fost edificat de 

Consiliul Județean Prahova, în baza unui contract de lucrări încheiat cu Asocierea S. 

C. Conti S. A. Ploieşti, cu S. C. Cast S. R. L. Bănești şi S. C. Montin S. A Ploiești. 

          Acesta va asigura atât transportul necesarului de apă potabilă al celor cinci 

comune de la o sursă sigură, respectiv lacul de acumulare Măneciu, precum și  

înmagazinarea apei în rezervoare pentru fiecare comună în parte.   

În conformitate cu  prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică 

şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, acest obiectiv 

de investiții face parte din categoria bunurilor de interes public judeţean care 

constituie domeniului public al judeţelor.  

Întrucât toate sistemele de alimentare cu apă, proprietate publică a județului 

Prahova, au fost concesionate operatorului regional S. C. Hidro Prahova S. A. prin 

Contractul de delegare de gestiune, prin concesiune, înregistrat la Asociaţia de 

dezvoltare intercomunitară ,,Parteneriatul pentru managementul apei-Prahova” sub 

nr. 116/09.07.2009, este necesar ca și acest obiectiv să urmeze regimul juridic al 

bunurilor de retur care fac obiectul respectivului contract.        

          Din aceste considerente supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre privind introducerea în domeniul public al judeţului Prahova şi 

delegarea de gestiune, prin concesiune, către Societatea Comercială Hidro 

Prahova S. A. a obiectivului de investiţii „Sistem microzonal de alimentare cu apă a 

comunelor Cerașu, Drajna, Bătrâni, Starchiojd și Posești, judeţul Prahova” 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 



R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU 

Nr. 14418/21.07.2017                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind introducerea în domeniul public al judeţului 

Prahova şi delegarea de gestiune, prin concesiune, către Societatea  

Comercială Hidro Prahova S. A. a obiectivului de investiţii „Sistem  

microzonal de alimentare cu apă a comunelor Cerașu, Drajna,  

Bătrâni, Starchiojd și Posești, judeţul Prahova”  

 
 

         Pentru respectarea condiţiilor de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă 

microzonale, stabilite prin Regulamentul de organizare a activităţilor de exploatare a 

sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare ape, Consiliul Judeţean 

Prahova a înfiinţat Societatea Comercială Hidro Prahova S. A. care are, în 

concesiune, toate sistemele de alimentare cu apă din domeniului public al judeţului, 

conform Contractului de delegare de gestiune, prin concesiune, înregistrat la 

Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ,,Parteneriatul pentru managementul apei-

Prahova” sub nr. 116/09.07.2009. 

          Având în vedere că obiectivul de investiţii „Sistem microzonal de alimentare cu 

apă a comunelor Cerașu, Drajna, Bătrâni, Starchiojd și Posești, judeţul Prahova” face parte 

din categoria bunurilor care compun domeniul public al județelor, conform 

prevederilor Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare și trebuie să urmeze regimul 

juridic al bunurilor de retur care fac obiectul contractului de delegare de gestiune, 

prin concesiune, menționat mai sus, considerăm legal proiectul de hotărâre supus 

spre aprobare. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Corneliu Adrian Ioniță 
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